
Archives of Photogrammetn. Cartographj and Remote Sensing
V'ol. 11. Cracow 20(11
ISBN 83-915723-0-7

О РГАНВАЦ1Я КОМ ПЛЕКСНОГО ТЕРНТОР1АЛЬНОГО  
КАДАСТРУ ПРИРОДНИХ РЕСУРС1В КАРПАТСЬКОГО  

НАЦЮ НАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Pyduii P.M., MamimyKЛ.К., P)v)uu М. P.

1вано-Франювський 
державиий техжчний ужверситет 

нафти i газу

Abstract
The ideas concerning the conception o f  monitoring o f  С 'arpathian National Natural Park 
are given in paper. The short characteristics o f  information block (collection methods, 
processing, storage and e ffective management o f  information) is presented.

Роль та значения Укражськпх Карпат як одного з важлив1ших центр1в 
рекреацп, а також природно-еколопчного комплексу, який визначае юпматичж 
умови Карпатського регюну Украши, зростае з кожним роком. Безгосподарському 
ставленню до ужкалъного природного середовища Карпат, техногенному 
затруднению викидами промисловосп. велениям сьтьського господарства. \ivii4HOMy 
та шшому впливу можна запоб1гти збшьшенням плош рекреашйних зон шляхом 
оргажзацн ландшафтних паркзв

КНПП створений зпдно Постанови Ради MinicTpie Украши вщ 3 червня 1980 
року з метою збереження ужкальних природних комплекав Чорногори i Горган, якт 
мають еколопчну, кторичну i естетичну шнжсть. Площа парку складае 50303 га. 
охоплюе терптор1ю в межах абсолютных висот 500-2061 м гавжчжше вш 
Чорнопрського хребта до мюта Яремча. вздовж р1чки Прут i захщннх приток 
Чорного Черсмоша.

Досв1д шдустр1ально розвинутих краш засвшчуе, що контроль за станом 
природного середовища i створення сприятливих еколопчних умов для Tepirropifi 
неможливий без функшонування едино! спстеми еколопчного можторингу i3 
оикористанням сучасних програмно-техшчних засоб1в, широким застосуванням Г1С- 
технолопй як об'еднуючо! основи для шформажйних потоков

Важливою задачею подання шформацп в граф|’чному вигляд! е Biióip базовоГ 
географ1чно1 шформашйно! системи 3 точки зору оптим1зацп ежввщношення шна- 
яюсть, а також з урахуванням можливосп викорпстання вже кнуючих оновлених 
картограф1чни.х матер1ал1в в цифровому впгляди було зроблено Biióip на Maplnfo 4.0 
Professional KpiM того, розробку галузевих ждсистем («Jlicoei ресурси», «Земельж 
ресурси», «Рекреашйж ресурси») планупься узгодити з вшповщними галузевими 
службами, виходячи з Ухньо! наявносп програмно-техжчних засо&в, а також вимог



до вихщнсн документацн (плажв встановлених меж, державних ак-пв, еколопчних 
паспор-пв та ш ). Оскшьки документащя виготовлена з використанням вказаних 
галузевих пщснстем комплексного територ1ального кадастру природних pecypcie 
КНПП мае не тшьки жформашйний, а й юридично-правовий характер, то 
тдвищуються вимоги щодо гарант!й якосп фаф!чно1 шформацм. Основними 
критер1ями, яким повинна вщповщати технология збору граф1чно'| шформацн, е 
точжсть, трудомютюсть, оперативн!сть i варт!сть загального кадастру. Пр!оритетннм 
в нашому випадку розглядасгься стерсотопо ф аф  i ч н нй mci од, як такий, що найкраще 
узгоджуеться з приведеними вище критер!ями.

Розглянемо деяю особливост! цього методу, використавши матер!алн 
аерофотозшмання масштабу 1 : 20 ООО. Складання проекту аерофотозжмання 
робиться за типовою схемою для розрщженоУ геодезично! основи з урахуванням 
того, що для забезпечення ecix зжмюв об’екту опорнимн точками буде виконуватись 
фотограмметричне згущення геодезично! основи. Осюльки точжсть отриманих 
просторовнх координат методом фототр!ангуляци мае безпосереджй вплив на як!сть 
юнцево! фаф!чно! !нформацй, то особливу увагу прид!лено дослщженню точност! 
програм, яю обробляють фото!рамметричну !нформац!ю, а зокрема, пакету програм 
npocTopoBoi аналЬично! блочно! фототр!ангуляци SPACE-M, алгоритм яко1 
побудований на основ! методу незалежних моделей.

Вхщна !нформаш’я для профами е лопчним послщовним списком 
незалежних моделей, вим!ряних на стереокомпаратор! Для того, щоб привести 
формат даних стереокомпаратора до формату SPACE-M, необх!дно мати профами 
переформатування. Таи профами було створено для цифрово! фотограмметричш 
станцп "DELTA". Фотофамметричн! дан! кожно! модел! виправляються за вплив 
ecix вшомих систематичних помилок: кривизни Земл1, дисторс!!' об’ектива, 
атмосферно! рефракци, деформац!) шивки. Одним i3 визначальних фактор!в е те, що 
не виключена можлив!сть залучення додаткових пов!тряних сенсорних даних, що 
визначають просторове положения фотокамери пщ час фото графу вання м1сцевост!, а 
також використання !нформаци про озера, яка передбачае наявшсть додаткових 
точок з однаковою абсолютною вщмггкою р1вня водно! поверхн!, так званих 
берегових точок озера для горизонтування стереомодел!, ур!внювання за якими 
зд!йснюеться окремим алгоритмом. Остаточне геодезичне ур!внювання мереж! та н 
ошнка точносп зд!йснюсгься з використанням методу найменших квадрате. 
Середня квадратична помилка визначення ур!вняних блочних фотофамметричних 
координат становить 0,095 мкм в масштаб! зшмка, що вщповщае 2 - 2,5 м на 
MicueBOCTi. Слщ вщзначити, що можна досягнути бшьш висоkoi точносп визначення 
координат мереж! згущення в 2-3 рази, але для цього геодезичж роботи по прив’язщ 
опорних точок необхщно проводите з використанням GPS-технолопй та 
електронних тахеометр i в, що й показали експериментальн! досл1дження проведен! 
авторами В нашому ж випадку використовувались геодезичж дан! мннулих рою в, 
гочжсть визначення яких в деяких випадках не в!дповщае нашим вимогам

Окрему увагу слщ придшити особливостям дешифрування аерофотозжмк!в, 
осюльки понад в‘|с!мдесят вщсотюв територи парку займають л’|си Формування 
кадастру меж (як внутр!шн!х -  м!жквартальних, так i 30BHimnix меж парку) 
необхщно виконуватн як по граф!чних даних дешифрування, так i по атрибутивних 
даних (дата визначення, текстовий опис меж1, об’екти, до яких вона прив’язана) Як 
свщчить практика, при визначешм окремих меж л!сових квартал!в, розходження
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можуть сягати 20 -  30 метров (проаки, ripcbKi хребти, вододшн, через як1 проходять 
меж! важко щентиф1кувати однозначно i можна трактувати по р1зному). Для 
стереотопограф1чного зшмання масштабу 1 : 10 ООО, на основ! яко1 створювалась 
геожформащйна система КНПП, таю помилкн с неприпустимими.

В npoueci роботи також були в и кор и era ni вже юнуюч1 цифров! матер1али 
зйомок, виконаних на землях сшьських рад, що межують з КНПП, проведених 
шетрументальним методом, а також методом сканування i догпитзацн 
картограф1чних матер1ал1в pisniix служб.

Ще одшею гострою проблемою е ствставлення зшмань. виконаних р1зними 
методами (стереотопограф1чним, шетрументальним, сканування i дтталЬаци) та з 
Йзних картограф1чних джерел, осюльки картограф1чн1 матер1али р1зних служб часто 
виконуються на р1зних основах, я Ki р1зняться як за системами координат, так i за 
яюстю математично! основи. Тому, якщо в npoueci цифрування картограф1чних 
матер!ал1в та ix сшвсгавлення з цифровою граф1чною шформащею, отриманою 
шляхом стереотопограф1чного зтмання, виникають велико розб1жносп, слщ вщдати 
перевагу останньому методу, але при умов1 описаних вище вимог до дешифрування 
аерофотозшмюв. Особливо дане зауваження стосуеться земель, яю вщносяться до 
люового фонду.

Рецензш на статтю склав професор, д. т. н. Дорожинський О. Л..

АнотацЫ
К donoeidi приводиться м^ркування щодо концепцИ ведения мошторингу 
Карпатського Национального Природного Парку (КНПП), зроблено коротку 
характеристику 1нформацишого блоку (uemodie збору, обробки, збереження та 
ефективпого управления и формацию).




